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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ-ΕΤΕΠ 

Αρ. 
Τιμολογίου 

Κωδ. 
ΝΕΤ 

Σύντομη περιγραφή Κωδ ΕΛΟΤ  / 
ΕΤΕΠ 

Τίτλος ΕΤΕΠ 

1 ΥΔΡ 
3.06.02 

Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις 
κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με 
χρήση μηχανικού εξοπλισμού Με 
τη φόρτωση των προϊόντων επί 
αυτοκινήτου και την μεταφορά 
στον χώρο απόθεσης ή 
απόρριψης σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

ΕΤΕΠ 08-01-02-00 Καθαρισμός και εκβάθυνση 
κοίτης ποταμών, ρεμάτων και 
αποχετευτικών τάφρων. 

2 ΟΔΟ 
Α18.3 

Προμήθεια Δανείων θραυστών 
επίλεκτων υλικών λατομείου 
Κατηγ. Ε4 

ΕΤΕΠ 02-06-00-00 Ανάπτυξη - εκμετάλλευση 
λατομείων και δανειοθαλάμων 

 
3 ΥΔΡ 

5.01 
Κατασκευή συμπυκνωμένου 
αναχώματος από υλικά που έχουν 
προσκομισθεί επί τόπου 

Τ.Π. 1  

4 ΥΔΡ 
4.01.1 

καθαιρέσεις μεμονωμένων 
στοιχείων ή τμημάτων 
κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα συνήθους ακρίβειας, 
με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ 
συμβατικών μέσων (υδραυλική 
σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου 
αέρα, ηλεκτροεργαλείακλπ). 

ΕΤΕΠ 15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος με 
μηχανικά μέσα 

5 ΥΔΡ 
4.13 

Καθαίρεση κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα 

Τ.Π.2  

6 ΥΔΡ 
9.01 

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι 
επιπέδων επιφανειών 

ΕΤΕΠ 01-03-00-00.   Ικριώματα 
ΕΤΕΠ 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών 

7 ΥΔΡ 
9.10.3 

Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματοςC12/15 

ΕΤΕΠ 
01-01-01-00 

Παραγωγή και μεταφορά 
σκυροδέματος. 

ΕΤΕΠ 
01-01-02-00 

Διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος 

ΕΤΕΠ 
01-01-03-00 

Συντήρηση σκυροδέματος 

ΕΤΕΠ 
01-01-04-00 

Εργοταξιακό συγκροτήματα 
παραγωγής σκυροδέματος 

ΕΤΕΠ 
01-01-05-00 

Δονητική συμπύκνωση 
σκυροδέματος 

ΕΤΕΠ 
01-01-07-00 

Σκυροδετήσεις ογκωδών 
σκυροδέματος 

8 ΥΔΡ 
9.10.6 

Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματοςC25/30 

ΕΤΕΠ 
01-01-01-00 

Παραγωγή και μεταφορά 
σκυροδέματος. 

ΕΤΕΠ 
01-01-02-00 

Διαστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος 

ΕΤΕΠ 
01-01-03-00 

Συντήρηση σκυροδέματος 

ΕΤΕΠ 
01-01-04-00 

Εργοταξιακό συγκροτήματα 
παραγωγής σκυροδέματος 

ΕΤΕΠ 
01-01-05-00 

Δονητική συμπύκνωση 
σκυροδέματος 

ΕΤΕΠ Σκυροδετήσεις ογκωδών 
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01-01-07-00 σκυροδέματος 
9 ΥΔΡ 

9.26 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών 
έργων 

ΕΤΕΠ 01-02-01-00 Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων 

10 ΟΔΟ 
 Β-36 

Μόνωση με διπλή ασφαλτική 
επάλειψη 
 

Τ.Π.3  

11 ΟΔΟ  
Β-37.2 

Στεγάνωση επιφανειών 
σκυροδέματος με διπλή στρώση 
ασφαλτόπανου και 
τσιμεντοκονίαμα προστασίας 

ΕΤΕΠ  
08-05-01-02 

Στεγανοποίηση Κατασκευών 
από Σκυρόδεμα με Ασφαλτικές 
Μεμβράνες 
 

12 ΟΔΟ  
Β-42 

Στεγάνωση πυθμένα τάφρων 
αποστράγγισης με γεωμεμβράνη 

ISO 34-1 - 

ΕΛΟΤ EN ISO 12236 
Ε2 

- 
 

ΕΝ ISO 527-3 - 
ΕΛΟΤ ISO 11358  - 
ΕΝ ISO 62 Ε2 - 
ΕΛΟΤ ΕΝ 495-5   - 

13 ΟΔΟ  
Β-51 

Πρόχυτα κράσπεδα από 
σκυρόδεμα 

ΕΤΕΠ 05-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 
ομβρίων καταστρώματος οδών 
επενδεδυμένες με σκυρόδεμα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 - 
14 ΟΔΟ  

Β-52 
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, 
νησίδων 

ΕΤΕΠ  
05-02-02-00 

Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις 
πεζοδρομίων και πλατειών 

15 ΟΔΟ  
Β-64.4.2 

Γεωύφασμα βάρους 600 gr/m2 
 

ΕΛΟΤ EN ISO 10319 - 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12956 - 

16 ΥΔΡ 
12.03.01 

Tσιμεντοσωλήνες διάτρητοι 
στραγγιστηρίων Εσωτερικής 
διαμέτρου 200mm 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 - 

17 ΟΔΟ 
 Β-65.1.1 

Προμήθεια συρματοπλέγματος 
και συρμάτων συρματοκιβωτίων 
με απλό γαλβάνισμα 

ΕΤΕΠ  
08-02-01-00 

Συρματοκιβώτια προστασίας 
κοίτης, πρανών και επιχωμάτων 
(Serasanetti) 

18 ΟΔΟ Β-
65.4.1 

Προμήθεια 
προκατασκευασμενων στρωμνών 
τύπου Reno με απλό γαλβάνισμα 

ΕΤΕΠ 
08-02-01-00 

Συρματοκιβώτια προστασίας 
κοίτης, πρανώνκαι επιχωμάτων 
(Serasanetti) 

19 ΟΔΟ Β-
65.2 

Κατασκευή φατνών ΕΤΕΠ 
08-02-01-00 

Συρματοκιβώτια προστασίας 
κοίτης, πρανώνκαι επιχωμάτων 
(Serasanetti) 

20 ΟΔΟ Β-
65.3 

Πλήρωση φατνών ΕΤΕΠ 
08-02-01-00 

Συρματοκιβώτια προστασίας 
κοίτης, πρανώνκαι επιχωμάτων 
(Serasanetti) 

21 ΟΔΟ Γ-
1.2 

Υπόβασηοδοστρωσίαςσυμπυκωμ
ένου πάχους 0,10 m 

ΕΤΕΠ 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά 

22 ΟΔΟ Γ-
2.2 

Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-
155) 

ΕΤΕΠ 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά 

23 ΟΔΟ Γ-5 Κατασκευή ερεισμάτων ΕΤΕΠ 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά 

24 ΟΔΟ Δ-3 Ασφαλτική Προεπάλειψη ΕΤΕΠ 05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη 
25 ΟΔΟ  

Δ-8.1 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 
με χρήση κοινής ασφάλτου 

ΕΤΕΠ 05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 
τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος 
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26 ΟΔΟ 
 Ε-4.1 

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 - 

27 ΟΔΟ  
Ε-4.2 

Σιδηρά κιγκλιδώματα ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1 - 
 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1 - 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 
 

 
 

 
  

ΚΩΔ. 
ΦΕΚ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  αριθ. ΚΥΑ 

1 ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007  οικ.15894/337, οικ.15914/340 

2 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/ 410 

3 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007  οικ18174/393 

4 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007  5328/122 

5 ΦΕΚ 427Β/07-04-2006 οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε με ΚΥΑ 
1783/64-ΦΕΚ 210Β/01-03-2010) 

6 ΦΕΚ 815Β/24-05-2007  9451/208 
7 ΦΕΚ 917Β/17-07-2001  16462/29 

8 ΦΕΚ 973Β/18-07-2007  10976/244 

9 ΦΕΚ 210Β/01-03-2010  1782/63, 1781/62, 1783/64 

10 ΦΕΚ 1091/19-07-2010  οικ8134/388 

11 ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010  οικ8622/414, 8623/415 

12 ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010 οικ8136/390, οικ8135/389 

13 ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010 οικ624/416, οικ8625/417 

14 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012  6690(Παράρτημα Ι, Ισχύοντα hEN) 

15 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012  6690(Παράρτημα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς) 

16 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012  6690(Παράρτημα ΙΙΙ, ETAG) 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 
4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεμα Γενικής εφαρμογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1 Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για 
σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα 

Γενικής εφαρμογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαμάτων Γενικής εφαρμογής 

5 ΕΛΟΤ EN 934-2 
Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - 
Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέματος - Ορισμοί, 
απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση 

Γενικής εφαρμογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3 

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - 
Μέρος 3: Πρόσθετα για επιχρίσματα τοιχοποιίας - 
Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, τοιχοποιίας - 
Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και 
επισήμανση 

Γενικής εφαρμογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4 

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - 
Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέματα για προεντεταμένους 
τένοντες - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση 
και επισήμανση 

Γενικής εφαρμογής 
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ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

7 ΕΝ 197-1 
Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα κριτήρια 
συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα 

Γενικής εφαρμογής 

7 ΕΝ 197-2 Τσιμέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωσης Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 12839 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Στοιχεία περιφράξεων 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 13263-1 
Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεμα - Μέρος 1: Ορισμοί, 
απαιτήσεις και κριτήρια συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14216 
Τσιμέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 
συμμόρφωσης ειδικών τσιμέντων πολύ χαμηλής 
θερμότητας ενυδάτωσης 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14647 
Ασβεσταργιλικο τσιμέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συμμόρφωσης. 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-1 
Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 1: Χαλύβδινες ίνες - 
Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ  14889-2 
Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 2: Πολυμερικές ίνες - 
Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14964 
Άκαμπτα υποστρώματα για ασυνεχή στέγαση - 
Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15167-1 
Λειοτριβημένη κοκκοποιημένη σκωρία υψικαμίνων για 
χρήση σε σκυρόδεμα , κονιάματα και ενέματα - Μέρος 
1: ορισμοί, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15743 
Τσιμέντο υψηλών θειικών -Σύνθεση προδιαγραφές και 
κριτήρια συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 197-4 
σιμέντο - Μέρος 4: Σύσταση, προδιαγραφές και 
κριτήρις συμμόρφωσης τσιμέντων υψικαμίνων με 
χαμηλή πρώιμη αντοχή 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 450-1 
Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα - Μέρος 1: Ορισμός, 
προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-5 

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - 
Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευόμενου σκυροδέματος - 
Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και 
επισήμανση 

Γενικής εφαρμογής 

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 15368 
Υδραυλικά συνδετικά για μη δομικές εφαρμογές - 
Ορισμοί προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 
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ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα – Ορισμοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης- Μέρος 2 : Συστήματα προστασίας 
επιφανειών σκυροδέματος 

Επισκευές - 
Ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα – Ορισμοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης- Μέρος 3 : Επισκευή φερόντων και μη 
φερόντων στοιχείων 

Επισκευές - 
Ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα – Ορισμοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης- Μέρος 4 : Δομικά Συνεκτικά 

Επισκευές - 
Ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.05 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα – Ορισμοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης- Μέρος 5 : Προϊόντα και συστήματα για 
έγχυση στο σκυρόδεμα 

Επισκευές - 
Ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.06 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα – Ορισμοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης- Μέρος 6 : Αγκύρωση χαλύβδινων 
ράβδων οπλισμού 

Επισκευές - 
Ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.07 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα – Ορισμοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης- Μέρος 5 : Προστασία οπλισμού έναντι 
διάβρωσης 

Επισκευές – 
Ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15274 
Συγκολλητικά γενικών χρήσεων και δομικές 
συναρμογές – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Επισκευές – 
Ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15275 

Δομικά συγκολλητικά – Χαρακτηρισμός των 
αναερόβιων συγκολλητικών για αξονική συναρμογή 
μεταλλικών στοιχείων στις κατασκευές και τεχνικά 
έργα 

Επισκευές – 
Ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1123-1 

Σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων από χάλυβα και 
γαλβάνισμα εν θερμώ συγκολλημένων κατά μήκος με 
σύνδεση αρσενικού - θηλυκού για συστήματα 
αποβλήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιμές, έλεγχος 
ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12737 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Σχάρες δαπέδου και σταυλισμού 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14909 
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης – Πλαστικά και 
ελαστομερή φύλλα υγρομόνωσης τοίχων  - Ορισμοί και 
χαρακτηριστικά 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 

Ελαστομερήστεγανωτικά – Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και 
αποχέτευσης – Μέρος 1 : Βουλκανισμένο ελαστικό 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 681-2 

Ελαστομερήστεγανωτικά – Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και 
αποχέτευσης – Μέρος 2 : Θερμοπλαστικά ελαστομερή 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 681-3 

Ελαστομερήστεγανωτικά – Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και 
αποχέτευσης – Μέρος 3 : Αφρώδη υλικά 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 



 9

 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 
βουλκανισμένου ελαστικού 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 681-4 

Ελαστομερήστεγανωτικά – Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και 
αποχέτευσης – Μέρος 4 : Στεγανωτικά στοιχεία από 
χυτή πολυουρεθάνη 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3 
Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεμα (αδρανή συνήθη 
και ελαφρά) 

Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-4 
Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό 
σκυρόδεμα 

Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13561 
Εξωτερικές περσίδες - Απαιτήσεις επιδόσεων και 
ασφάλειας 

Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 
Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: 
Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα 

Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 
Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας  -Μέρος 2 
κονίαμα τοιχοποιίας Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 413-1 
Τσιμέντο τοιχοποιίας – Μέρος 1 : Σύνθεση, 
προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 

Κτιριακά έργα 

4 ΕΛΟΤ 130552 

Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή 
ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και 
εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη 
σταθεροποιημένα υλικά 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12794 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Πάσσαλοι θεμελίωσης 

ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10224 

Μη κεκραμένοιχαλυβδοσωλήνες και εξαρτήματα για τη 
μεταφορά υδατικών υγρών συμπεριλαμβανομένου του 
ύδατους για κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί 
όροι παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 
Μη κεκραμένοιχαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για 
συγκόλληση και κατασκευή σπειρωμάτων - Τεχνικοί 
όροι παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10311 
Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαστημάτων για τη 
μεταφορά ύδατος και άλλων υδατικών υγρών 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ  10312 

Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες 
μεταφοράς υδατικών υγρών συμπεριλαμβανομένου 
του ύδατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο - 
Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13101 
Βαθμίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, σήμανση, 
δοκιμές και αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14396 Σταθερές κλίμακες ανθρωποθυρίδων Υδραυλικά έργα 
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ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1.1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΤΕΠ κλπ 

1.1.1 Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς ορούς 
σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος 
θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου.  

1.1.2 Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν με τους γενικά παραδεκτούς κανόνες της Επιστήμης και της Τεχνικής 
και σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στο παρόν τεύχος.  

1.1.3 Κατά την εκτέλεση των εργασιών έχουν υποχρεωτική εφαρμογή οι εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Έγκριση 
τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα 
τα Δημοσία Έργα» (ΦΕΚ 2221Β / 30-7-2012). Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26 (ΑΘΗΝΑ, 4 - 10 -2012, Αρ. πρωτ. 
: ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 
ΔΙΚΤΥΩΝ, για την αποφυγή ογκωδών και δαπανηρών τευχών δημοπράτησης, οι ΕΤΕΠ θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) υπό μορφή αρχείωνPDF, (ιδιαίτερο αρχείο ανά τίτλο ΕΤΕΠ) με εμφανές 
υδατογραφημα της ΓΓΔΕ, με δυνατότητα μόνον ανάγνωσης και εκτύπωσης. Με τον τρόπο αυτό τα επίσημα 
εγκεκριμένα κείμενα θα είναι προσπελάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς όμως δυνατότητα επέμβασης 
επί του περιεχομένου τους. 

Επίσης έχουν εφαρμογή οι ΕΤΕΠ που εγκρίθηκαν με την υπ/ αριθ. ΔΔ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607β) 13-
12-2019 του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών όπως ισχύει 

Στην αρχή του παρόντος τεύχους επισυνάπτεται πίνακας αντιστοίχισης των ΕΤΕΠ  με τους αντίστοιχους 
κωδικούς άρθρων του Περιγραφικού Τιμολογίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοιχία, ισχύουν τα 
αναγραφόμενα στο Τιμολόγιο και οι επισυναπτόμενες στο παρόν Τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές της 
μελέτης.  

1.1.4 Οι ΕΤΕΠ παραπέμπουν κατά συστηματικό τρόπο στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τα πάσης φύσεως 
ενσωματουμενα υλικά στις εκτελούμενες εργασίες και στις υποχρεώσεις σήμανσηςCE που προβλέπονται 
από τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) στο πλαίσιο της Οδηγίας 89/106.  

1.1.5 Για τα ενσωματουμενα υλικά, εργαστηριακούς ελέγχους κ.λπ. ισχύουν οι απαιτήσεις που προβλέπονται 
στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Ευρωπαϊκών Προτύπων.  

1.1.6 Η ενσωμάτωση στα έργα, υλικών με σήμανση CE είναι επιβεβλημένη, ανεξαρτήτως αν τα άρθρα των 
Συμβατικών Τιμολογίων, οι Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές και οι λοιπές Συμβατικές Προδιαγραφές 
αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι.  

1.1.7 Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου των Τεχνικών Προδιαγραφών από 
την Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας 
την ημέρα κατάθεσης των προσφορών, δια ειδικής επιστολής.  

Στην αντίθετη περίπτωση: 

α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης 
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β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επι πλέον να συμπράξει με το ΚτΕ στην 
εναρμόνιση του αποκλίνοντος ορού με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική 
του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο.  

1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1.2.1 Όσον αφορά στα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, 
Προδιαγραφές κ.λπ.), όσα δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ η δεν περιλαμβάνονται στο 
θεματολόγιο αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα 
Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί με τις σχετικές ΚΥΑ.  

1.2.2 Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:  

α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα 
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - 
μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της καταλληλότητας 
ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με 
βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. 
Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το 
εκάστοτε κράτος - μέλος.  

γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του πρώην Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) η του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε) κάθε μέρος 
αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και στις ΕΤΕΠ.  

δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι Προδιαγραφές ISO (International Standards 
Organization) και σε συμπλήρωση αυτών τα γερμανικά DIN και τα βρετανικά BS, τα γαλλικά AFNOR και οι 
ASTM και AWWA των ΗΠΑ. Εφόσον δεν αναφέρεται χρονολογία εκδόσεως αυτών, νοείται η πλέον 
πρόσφατη έκδοση τους.  

1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους:  

1.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει με λεπτομέρεια, 
σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες Προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της 
συναφούς μελέτης.  

1.3.2 Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολη της Προσφοράς του αναγνωρίζει 
ότι οι προαναφερθείσες Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι 
αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή των.  

 

1.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων των παρόντων Τεχνικών Προδιαγραφών και των σχετικών 
και/η αναφερομένων κωδικών / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν 
γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου η όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθει τις δαπάνες για μία 
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συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο των 
Τεχνικών προδιαγραφών περί του αντιθέτου.  

1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ  

1.5.1 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της εργολαβίας 
περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρα είδη κλπ.) ο ανάδοχος θα φροντίζει να 
εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται:  

1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμενες αντιολισθηρες ψηφίδες, χυτοσιδηρα υλικά κλπ.)  
2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκίνητου 
3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 
4. Η θέση λήψης 
5. Η θέση απόθεσης 
6. Η ώρα φόρτωσης 
7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 
8. Το καθαρό βάρος, και  
9. Το απόβαρο αυτοκινήτου. 

1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον η τους 
υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο η τον αντιπροσωπο του.  

1.5.3 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του.  

1.5.4 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια από 
αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (π.χ. για χυτοσιδηρα είδη οι θέσεις τοποθέτησης 
αυτών, κλπ)  

Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της Υπηρεσίας.  

1.5.5 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιμετρήσεων και των 
σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού.  
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Τ.Π.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΥΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ 
ΕΠΙΤΟΠΟΥ 

1. Αντικείμενο  

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή αναχωμάτων των έργων αντιπλημμυρικής 
προστασίας 

Τα αναχώματα που προβλέπονται στο παρόν είναι συμπυκνωμένα αναχώματα, με εργαστηριακό έλεγχο της 
επιτυγχανόμενης συμπυκνώσεως, όπως ορίζεται κατωτέρω.  

2. Προέλευση των Υλικών 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα προέρχονται αποκλειστικά από δανειοθαλάμους και θα ανήκουν στην 
κατηγορία Ε4 

3. Κατασκευή αναχωμάτων 

Τα αναχώματα θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω, στις εγκεκριμένες θέσεις, 
υψόμετρα, διατομές, γραμμές και κλίσεις και εντός των ορίων ανοχής που προσδιορίζονται κατωτέρω.  

Η Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος θα γίνεται με βαθμό συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά 
φαινόμενη πυκνότητα ≥ 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 
Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις κατά περίπτωση απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή 
των αναχωμάτων διαθέτοντας τα αναγκαία μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, εγκαταστάσεις, εφόδια, υλικά 
και προσωπικό για την ικανοποιητική και σύμφωνα με τους όρους της παρούσης εκτέλεση των έργων. Όλες 
οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη συμβατική τιμή μονάδας κατασκευής αναχωμάτων 

Η διάστρωση θα γίνεται με προωθητηρα ή άλλα κατάλληλα μέσα, σε στρώσεις κατά το δυνατόν οριζόντιες, 
που θα καλύπτουν την επιφάνεια της επιχωσεως σε όλο το πλάτος και σε ομοιόμορφο πάχος. Το πάχος των 
στρώσεων αυτών ,πριν από τη συμπύκνωση, δεν θα υπερβαίνει τα 0.30 μέτρα.  

Το κοκκώδες υλικό να είναι διαστρωμένο σε στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,25 m και συμπυκνούμενο 
με τουλάχιστον 6 διελεύσεις δονητικού οδοστρωτήρα ή μέχρις ότου επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης 
τουλάχιστον 95% κατά την τροποποιημένη μέθοδο Proctor (στην περίπτωση χρήσης αμμοχάλικου). 

Ο βαθμός συμπύκνωσης θα ελεγχθεί επί τόπου με      εκτέλεση δοκιμών συμπύκνωσης θα γίνεται ανά 1.000 
m3 αναχώματος και τουλάχιστον μιας ανά αυτοτελές τμήμα του αναχώματος. 

Εφ’ όσον κατά την διάρκεια της εκτελέσεως των έργων, οι επικρατούντες λόγω βροχών, πλημμυρών, ψύχους 
η άλλων λόγων δυσμενείς συνθήκες καθιστούν κατά την κρίσιν της Υπηρεσίας Επιβλέψεως, επισφαλή την 
ικανοποιητική εκτέλεση του έργου, η κατασκευη του θα αναστέλλεται.  

4. Πληρωμή -Επιμέτρηση 

Η επιμέτρηση θα γίνει για τον πραγματικό αριθμό των κυβικών μέτρων κατασκευής συμπυκνωμένου 
αναχώματος. 

Η πληρωμή θα γίνεται για τον αριθμό των κυβικών μέτρων κατασκευής αναχώματος, με τη συμβατική τιμή 
μονάδας, η οποία τιμή και πληρωμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την παροχή όλων των 
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μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων ,εφοδίων, υλικών και ημερομίσθιων, που απαιτούνται 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.  

Τέλος σημειώνεται ότι περιλαμβάνεται  η απασχόληση μηχανημάτων διάστρωσης και συμπύκνωσης και η 
εκτέλεση δοκιμών συμπύκνωσης ανά 1.000 m3 αναχώματος και τουλάχιστον μιας ανά αυτοτελές τμήμα του 
αναχώματος. 
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Τ.Π.2ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

1.1. Πεδίο εφαρμογής 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή, αναφέρεται στην καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα που 
συναντούνται κατά την εκτέλεση των έργων των διευθετήσεων ρεμάτων.  

1.2. Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας 

Η καθαίρεση θα γίνεται είτε με μηχανικά μέσα είτε με τα χέρια και με τον πιο κατάλληλο για κάθε περίπτωση 
τρόπο. 

Η έκταση της καθαίρεσης θα καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία επι τόπου του έργου. 
Ανακατασκευή πρόσθετης καθαίρεσης δεν θα πληρώνεται στον Ανάδοχο που είναι μάλιστα υποχρεωμένος 
να την αποκαταστήσει με δικά του έξοδα.  

Η εργασία πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή για να μην διαταραχθεί το υπόλοιπο τμήμα του 
σκυροδέματος. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την εκτέλεση των 
εργασιών καθαίρεσης. 

Τα προϊόντα που προέρχονται από την καθαίρεση των σκυροδεμάτων θα απομακρύνονται αμέσως από την 
περιοχή όλων των έργων, επειδή θεωρούνται ακατάλληλα για οποιαδήποτε εργασία επιχωσης. Η δαπάνη για 
τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων της καθαιρέσεως, στις υποδεικνυόμενες θέσεις, 
περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας.  

1.3 Επιμέτρηση - Πληρωμη  

Η επιμέτρηση της εργασίας θα γίνεται σε μ3 άοπλου σκυροδέματος που καθαιρέθηκε.  

Καμία επιμέτρηση, δεν πρόκειται να γίνει για πρόσθετες καθαιρέσεις πέραν αυτών που προσδιόρισε η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

Η πληρωμη θα γίνεται για τον όγκο που επιμετρήθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω, με την αντιστοιχη τιμη 
μονάδας της προσφοράς του Αναδόχου: "Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος‘’.  

Αυτή η τιμή και πληρωμή αποτελούν πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των απαιτούμενων 
μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας, για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τα παραπάνω.  
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Τ.Π.3 ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

1. Αντικείμενο 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται με την παρούσα προδιαγραφή αφορούν στη μόνωση των επιφανειών από 
σκυρόδεμα, που θα επιχωθουν με διπλή ασφαλτική επάλειψη. Η μόνωση επιφανειών σκυροδέματος 
προβλέπεται οπού αναφέρεται στα σχέδια και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης ή/και όπου 
υποδειχθει από την Υπηρεσία.  

2. Υλικά και εργασία 

Για τις ασφαλτικές επαλείψεις ισχύει η ΠΤΠ Τ110.Το ασφαλτικό υλικό θα είναι άριστης ποιότητας και της 
έγκρισης της Επίβλεψης. Πριν την εφαρμογή του υλικού οι επιφάνειες του σκυροδέματος θα καθαρίζονται 
προσεκτικά. Η βαφή θα εφαρμόζεται είτε με πινέλα, είτε με πιστολέτα σε δύο στρώσεις και σύμφωνα με τους 
κανόνες της τέχνης. Οι επιφάνειες εφαρμογής θα είναι εντελώς στεγνές επιφάνειες. Σε καμιά περίπτωση δεν 
θα εφαρμόζεται βαφή σε επιφάνειες υγρές ή παγωμένες. Η δεύτερη στρώση θα εφαρμόζεται μετά την πλήρη 
ξήρανση της πρώτης. Ο ελάχιστος χρόνος τοποθέτησης της επιχωσης πάνω στην μονωμένη επιφάνεια, θα 
καθορίζεται από τον προμηθευτή του ασφαλτικού υλικού.  

Η επιφάνεια του σκυροδέματος η τσιμεντοκονιάματος επαλείφεται με όση ποσότητα ασφαλτικού υλικού 
τύπου LANCOL η άλλου εγκεκριμένου τύπου απαιτείται (διπλή επάλειψη).  

3. Τρόπος επιμέτρησης – Πληρωμή  

Για όλες τις παραπάνω εργασίες, ελέγχους και δοκιμές, χρήση και μεταφορά οποιουδήποτε εξοπλισμού 
επιτόπου των έργων, υλικά και μικρούλικα επιτόπου των έργων, η επιμέτρηση θα γίνει ανά τετραγωνικό 
μέτρο επιφάνειας και η πληρωμή σύμφωνα με το σχετικό άρθρο Τιμολογίου, εκτός εάν η εργασία 
περιλαμβάνεται στην τιμή άλλου άρθρου.  
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